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Könnyen érthetően támogatjuk a döntést!
dr. Horváth Péter László, egyetemi adjunktus
Miskolci Egyetem BTK
Tanárképző Intézet Gyógypedagógia Tanszék

Könnyen Érthető Kommunikáció, egyenlő esélyű hozzáférés
2. nemzetközi szakmai konferenciára
2022. június 10.
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
a Könnyen érthető kommunikáció - Könnyen érthető élet honlap közössége

• a támogatott döntéshozatal
általános és jogi értelmezése

• a cselekvőképesség megítélése:

Vázlat

röviden a bírósági eljárás érthetőségéről
• a döntés folyamata
• támogatói kompetenciák
• röviden egy jó gyakorlatról
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a Támogatott
Döntéshozatal
általános
és jogi
értelmezése

• TD általános értelemben:
• bármilyen döntés támogatása
• nincs szükség állami beavatkozásra
• természetes támogatói közeg
• életkor nem számít
• TD jogi értelemben:
• a gondnokság alá helyezés alternatívája
• a cselekvőképesség megőrzése mellett
• gyámhivatali kompetencia
• támogató, illetve hivatásos támogató
• alanyi: nagykorú személyek

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

XXXII. FEJEZET GONDNOKSÁGI PEREK
• 119. Gondnokság alá helyezés iránt indított per
443. § [Tárgyalás]
(4) Az idézésnek és

a cselekvőképesség
megítélése:
röviden
a bírósági eljárás
érthetőségéről

a per során az alperes számára kézbesített tájékoztatásnak
a fél mentális állapotához kell igazodnia.
• Miniszteri indoklás: A Javaslat az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R(99)4. sz
„A cselekvőképtelen felnőtt jogi védelmének alapelveiről” szóló ajánlás
figyelembevételével határozza meg a per során történő idézés,
és tájékoztatás nyelvezetét, mely szerint ennek
„oly nyelven vagy egyéb módon kell történnie, amelyet az illető megért”.
• Kiss Valéria, Maléth Anett, Tőkey Balázs, Hoffmann István, Zsille Katalin,
Dombrovszky Borbála: A GONDNOKSÁGI PEREK EMPIRIKUS VIZSGÁLATA
ÁLLAM - ÉS JOGTUDOMÁNY • LXII. ÉVFOLYAM • 2021 • 2. SZÁM • 84 – 114

http://real.mtak.hu/127667/1/2021-02-tan_Kiss_etal.pdf
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a döntés
folyamata

A döntés egy összetett képesség.
A döntési képesség fejleszthető.

A döntési helyzet
azonosítása.

a döntés
folyamata

„A” lehetőség

„B” lehetőség

értékelés:
érvek, ellenérvek

értékelés:
érvek, ellenérvek
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érvek, ellenérvek
összehasonlítása
mérlegelés

a döntés
folyamata

döntés

(később)

A döntés értékelése!

• az információhoz való tényleges hozzáférés
biztosítása
• közvetlen kapcsolat (!)
• döntési helyzet teremtése

• annak elfogadása, hogy

• a döntés az övé (nem az enyém)
• hozhat rossz döntést (ahogyan én is hozok)

támogatói
kompetenciák

• alá- és fölérendelt kapcsolat helyett
mellérendelt kapcsolat kialakítása
• feladat

• a döntési lehetőségek bemutatása
• a döntések következményeinek feltárása

• igazodás a beszélt nyelvben
az értelmi sérült személy nyelvi szintjéhez
(Spoken EL)
• könnyen érthető információs anyagok készítése
(a könnyen érthető nyelvi anyagok készítésére
felkészített szakemberek bevonásával)
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röviden
egy
jó gyakorlatról
Készítették:
Filip Anna Réka, Szekula Nikita, Zalai Eszter
szegedi gyógypedagógia alapszakos hallgatók

Köszönöm
a figyelmet!
Horváth Péter László
komplexmentor@gmail.com
peter.horvath@uni-miskolc.hu
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